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Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου της Ισπανίας 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου της Ισπανίας, 

κατά το πρώτο τετράμηνο τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές των προϊόντων ενέργειας (πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο, άνθρακας και ηλεκτρική ενέργεια) σχεδόν τριπλασιάστηκαν ετησίως στη χώρα, 

φθάνοντας τα 27,55 δις ευρώ, συγκριτικά με τα 11,39 δις ευρώ, κατά το αντίστοιχο τετράμηνο 

του περασμένου έτους. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές παρόμοιων προϊόντων ήταν ίσες με μόλις 

11,395 δις ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε εμπορικό έλλειμμα, ύψους 16,155 δις ευρώ, μέγεθος, 

που αποτελεί το 74% του συνολικού αρνητικού ισοζυγίου. 

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2022, οι εισαγωγές 

πετρελαίου διπλασιάστηκαν (από 8,963 δις ευρώ ανήλθαν σε 17,239 δις ευρώ), του άνθρακα 

και της ηλεκτρικής ενέργειας τριπλασιάστηκαν (από 645,8 εκατ. ευρώ σε 2,179 δις ευρώ), ενώ 

του φυσικού αερίου πολλαπλασιάστηκαν επί 4,5 (από 1,78 δις έφθασαν τα 8,132 δις ευρώ), σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι εισαγωγές έφτασαν τα 142,735 δις ευρώ, ενώ  

τo εμπορικό έλλειμμα πενταπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, καθώς από τα 4,56 δις ευρώ 

του 2021 έφτασε τα 21,81 δις ευρώ, μέγεθος που δηλώνει επιστροφή στα επίπεδα του 2008. 

Οικονομικοί αναλυτές αντιλαμβάνονται αυτή την αρνητική διαφορά, ως ένδειξη επιβράδυνσης 

της ισπανικής οικονομίας, η οποία είναι εμφανώς επηρεασμένη από την άνοδο των τιμών των 

πρώτων υλών και τη δυσκολία χρηματοδότησης, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, παρά το αρνητικό ισοζύγιο, άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι οι συνολικές 

εξαγωγές σημείωσαν ιστορικά υψηλά επίπεδα, το ίδιο τετράμηνο, καθώς οι πωλήσεις 

αγαθών ανήλθαν στα 120,925 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, ξεχώρισαν οι πωλήσεις χημικών 

προϊόντων (αξίας 22,659 δις ευρώ) και τροφίμων (αξίας 21,602 δις ευρώ), οι οποίες αποτέλεσαν 

το 18,7% και το 17,4% αντίστοιχα του συνόλου των εξαγωγών. Αντίθετα, την προαναφερόμενη 

χρονική περίοδο, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσε ετήσια πτώση, ύψους 16,1%, 

σε όρους εξαγωγών (με πωλήσεις στο εξωτερικό αξίας 13,944 δις ευρώ), αγγίζοντας, με αυτό 

τον τρόπο, το 11,5% των συνολικών εξαγωγών. 
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